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Sunuş...

 Ülkemiz ekonomisinin ve sanayileşmesinin üzerinde büyük etkileri olan ve lokomotif sektör 
olma özelliğinden dolayı refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul 
edilen demir- çelik sektörünün; Ülkemizdeki demir- çelik endüstrisinin dünyadaki gelişmelere 
göre yeniden yapılandırılması ve sektöre yönelik ulusal politikaların gözden geçirilmesi, reel 
sektör ile bu konuda bilimsel çalışmalar yapanların bir araya gelerek sektördeki sorunların 
tartışılması, çözüm önerilerinin, gerekli AR-GE çalışmalarının ve rekabet politikasının ortaya 
konulmasının yanı sıra Kongre kapsamında ileri teknolojilerin tanıtılması, bilimsel gelişmele-
rin paylaşılması, Oda - Üniversite - Sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu 
kongrenin beşincisinin, ülkemizde sanayileşme hareketinin başlatıldığı, Türk sanayi hareketinin 
öncüsü, demir-çelik sektörünün temeli, okulu olan ve 3 Mart 1937 tarihinde temeli atılan Kara-
bük Demir Çelik Fabrikalarının bulunduğu Karabük İlimizde ve bu tarihte gerçekleştirilmesinin 
çok anlamlı ve yararlı olduğuna inanıyoruz.

Üç gün sürecek Kongrede;

Birinci gün yapılacak panelin ardından ikinci ve üçüncü gün, 31 sözlü ve 15 poster sunum 
olmak üzere toplam 46 adet bildiri sunumu gerçekleştirilecektir. 

TMMOB ve bağlı Odaları,  yıllardır üzerlerine düşeni yapmakta, her çalışma döneminde ülke-
mizin her yerinde, yüzlerce kongre, kurultay ve sempozyumlar gerçekleştirmektedir. Bu etkin-
liklerde sunulan bildirileri, panel konuşmalarını ve sonuç bildirgelerini kitaplaştırarak ilgililerin 
ve kamuoyunun kullanımına sunmaktadır. Böylece bilim insanlarının ve uzmanların yoğun emek 
harcayarak oluşturduğu bilgi, erişilebilir ve ulaşabilir hale gelmektedir.

Bu amaçla, kongrenin birinci günü, çok değerli panelistlerimizin söz aldığı “Yeni Ürünler ve 
Yeni Kapasiteler Işığında Türk Demir-Çelik Sektöründe Durum Analizi”  ana temalı panelde tar-
tışılan sektörün sorunları ve çözüm önerileri de ilgililerin ve kamuoyunun kullanımına sunulmak 
üzere ayrıca kitaplaştırılacaktır.  

Makina Mühendisleri Odası; 

2001 yılından beri düzenlediği demir- çelik kongrelerinin sonuç bildirilerinde belirttiği üzere, 
“Demir-Çelik sektörümüzün gelişiminin sağlanması, sektörün sorunlarının çözümüne ve AR-GE 
ihtiyaçlarına ulusal ölçekte yanıt verecek, toplumun ilgili tüm kesimlerinin temsil edildiği 
Demir-Çelik Enstitüsü’nün kurulması için yasa ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve bu 
çalışmalarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının da temsi-
liyeti mutlaka sağlanmalı ve her aşamada görüş ve önerileri alınmalıdır” diye her platformda 
dile getirmiştir. Bu önerimiz günümüzde daha da önemli ve zorunlu bir ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Şubemiz yürütücülüğünde beşinci buluşması KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’ nde düzenlenen böyle-
sine önemli bir etkinliğin yapılmasına katkı sunan MMO Yönetim Kurulu’ na, Kongre Düzenleme, 
Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üyelerine, Kongrede bildiri sunan ve panelde yer alan konuşma-
cılara, Kongreye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

V. Demir-Çelik Kongresi’ nin sonuçlarının demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yara-
tılması sürecine katkıda bulunması inancıyla….  

YÖNETİM KURULU
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MİEM KURSLARI
Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) 

Bilirkişilik Kursu

Mekanik Tesisat Kursu

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

9-10-11 Kasım tarihlerinde Şubemizde Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilik Eğitimi açıldı. Recep 
Narinoğlu eğitmenliğinde açılan kursumuza 10 üyemiz katıldı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
üyelerimiz belge almaya hak kazandı.

6 – 12 Aralık 2010 tarihleri arasında Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliğimizde Mekanik Tesisat Uzman Mühendis 
Yetkilendirme Kursu açıldı. 14 üyemizin katıldı.

24 -26 Aralık 2010 tarihlerinde Şubemizde Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi düzenlendi. Tülin 
TOSUNOĞLU ve Gökser ACUN eğitmenliğinde açılan kursumuza 16 üyemiz katıldı.
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Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

SEMİNERLER

14 - 16 Ocak 2011 tarihlerinde Kastamonu İl Temsilciliğimiz tarafından Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 
eğitimi düzenlendi. Eğitim teknik görevlimiz Çiğdem ZIPIR tarafından verildi.

9 Kasım 2010 - Motorlu Taşıtlarda Yakıt - Zonguldak Şube

10 Kasım 2010 - Ulaşımda Enerji Verimliliği - Zonguldak Şube



makina mühendisleri odası
zonguldak şubesi

4  bülten  kasım - aralık 2010 - ocak 2011 • yıl: 9 • sayı: 23

Şube’den...

25 Kasım 2010 - Makina, Asansör ve Araçlarda Hidrolik Sistemler - Zonguldak Şube

8 Aralık 2010 - Klima Sistemleri - Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği

8 Aralık 2010 - Hidrolik Asansörler - Zonguldak Şube
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22 Ocak 2011 - LPG’li Araçlarda Dönüşüm ve Denetim Esasları - Zonguldak Şube

26 Ocak 2011 - Mevcut Yönetmelikler Çerçevesinde Asansörlerin İşletmeye Alınması Süreci ve Periyodik 
Kontroller - Kastamonu İl Temsilciliği

13 Kasım Cumartesı günü İstanbul TÜYAP’ta duzenlenen ANKIROS 2010 Demir Çelik ve Döküm Teknolojileri 
fuarına ve 5 Şubat 2011 Cumartesi günü İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen Türkiye ve Avrasya Bölgesi İmalat 
Endüstrisinin en önemli fuarı olan Wın - World Of Industry Fuarına, üyelerimizle katılım sağlandı. 

ANKIROS 2010 WIN 2011

FUARLARA KATILIM
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Meslekte 25. Yıl Plaketi Alan Üyelerimiz

SİCİL NO ADI SOYADI
26403 MİTHAT BAHADIR
26692 ERGÜN ÖZEL
27723 ALİ ÇEKİNEL
28217 İBRAHİM KÜRŞAT SAVAŞÇI
38439 HAMZA ŞAHİN

Şube Geleneksel Gecemiz 11 Aralık 2010 tarihinde Kilise Restaurant’ta gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Şuayip YALMAN, Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet ENİŞ, Vali Yardımcısı Mehmet Tevfik 
EMRE, Zonguldak’ta bulunan Dernek ve Odaların Temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. Gecede meslekte 25. 
yılını dolduran üyelerimize plaket verildi.

GELENEKSEL GECE
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V. DEMİR-ÇELİK KONGRESİ      
                          GERİ SAYIM BAŞLADI
                                                      01-02-03 NİSAN 2011

Kullanıcıları, imalatçıları, ithalat ve satış noktasında çalışanları, akademisyenler ile bir 
araya getiren Kongrè de sizde yerinizi alın.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Zonguldak Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek 
olan “V. DEMİR-ÇELİK KONGRESİ” 01-02-03 Nisan 2011 tarihleri arasında KARABÜK 
Üniversitesi Konferans Salonları’nda yapılacaktır.

Bu kongrede, dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumunun ve gelecekle ilgili öngörülerin 
tartışılması, sorgulanması, olası fırsatlar ve risklerin paylaşılması, yeni teknolojiler ve 
sektörel gelişmelerin, AR-GE çalışmalarının, bilimsel gelişmelerin ve ulusal politikaların 
tartışılması, çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması yönünde bilgi paylaşımında 
bulunulması, sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 
tartışma platformunun oluşturulması ve gerçekleştirilen projelerin sunulmasının 
sağlanması, Ulusal demir-çelik sektörünün AB sürecindeki geleceğinin tartışılması, 
üreticiler ile kullanıcıların beklentilerinin, sorunlarının ve çözüm yöntemlerinin 
görüşülmesi, çalışanların çalışma koşullarının, gelir ve sosyal haklarının incelenmesi ve 
önerilerin oluşturulması amacıyla sektördeki uzmanların ve akademisyenlerin katılacağı 
bildiri oturumları, panel ve konferanslar düzenlenecektir.

Kongre sekretaryasına 85 adet bildiri özeti gelmiş olup, Kongre programında sunulmak 
üzere bildiri komisyonu tarafından 45 adet bildiri seçilmiştir. Bu bildirilerin 31 adedi 
sözlü sunum, 15 adedi ise poster bildiri olarak komisyon tarafından seçilmiştir. 

Kongrenin 1. Günü  Sn. Fadıl Demirel  (Kardemir Genel Müdürü), Sn. Dr. Suhat Korkmaz 
(Tosçelik Genel Müdürü), Sn. Dr. Veysel Yayan (Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği  
(DÇÜD)  Genel Sekreteri), Sn. Namık Kemal Ekinci (İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği  
(İDÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sn. A.Kerim Dervişoğlu  (Kibar Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Yatırımlar Grup Başkanı) katılacağı  “YENİ ÜRÜNLER VE YENİ KAPASİTELER IŞIĞINDA 
TÜRK DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE DURUM ANALİZİ” konulu bir panel oturumu olacaktır.
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ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
43. Dönem Oda Danışma Kurulu ikinci toplantısı, 28 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da 153 Danışma Kurulu 
Üyesinin katılımı ile düzenlendi. Toplantıda Danışma Kurulu üyeleri Oda’nın yedi aylık çalışmalarını ve 
Türkiye gündemini değerlendirdiler. TMMOB’nin özellikle kent sempozyumları ile büyük bir bilgi birikimi 
oluşturduğunu savunan Danışma Kurulu üyeleri, Haziran ayında yapılacak genel seçimlere kadar AKP’nin 
sekiz yıllık iktidarı süresince yarattığı tahribatların bu bilgi birikimleri ışığında ortaya konulması 
gerektiğini vurguladılar.  

Toplantıda Şubemiz adına söz alan Şube Yönetim Kurulumuz Sekreter Üyesi Birhan Şahin’in yapmış olduğu 
konuşma aşağıdadır.

YENİ ANAYASA

Ülke cemaat-tarikat örgütlenmeleri tarafından 
kuşatılmış durumda Haziran ayında yapılacak 
genel seçimlere hazırlanıyor. Son yılın siyasal 
gündeminin başına oturan anayasa değişikliği ve 
yeni bir anayasa hazırlanması belli ki önümüzdeki 
seçimlerin en önemli siyasi malzemesi olacaktır. 
“12 Eylül anayasasına HAYIR” derken tuzağa 
düşmeksizin “ mevcut siyasi iktidarın çıkar ve 
hedefleri doğrultusunda hazırlanacak yeni anayasa 
taslaklarına da HAYIR” demek gerekiyor.

Ülkedeki mevcut iktidar darbe karşıtlığına 
soyunarak bunu kendi örgütlenmesinin ve politik 
manevralarının dayanağı haline getirmekte, bunu 
muhaliflerini dize getirmenin aracı olarak kullanmaktadır. Böyle bir yapının ülkenin sorunlarını çözecek, 
ülkenin yarınlarını güvence altına alacak, halkın taleplerini karşılayacak özgürlükçü, eşitlikçi, halktan, 
emekten yana “yeni bir anayasa” hazırlaması beklenemez.

12 Eylül Anayasası ve 12 Eylülün ürünü olan AKP’ nin tekelci-otoriter bir rejim oluşturma yönünde 
sunduğu öneriler reddedilmeli, tüm toplumsal ve siyasi oluşumların katılımının sağlandığı eşitlikçi-
özgürlükçü-toplumcu ve demokratik “yeni bir anayasa” hazırlanması hedeflenmelidir. Antidemokratik 
siyasi partiler yasası ve seçim yasasının değiştirilmeli, tüm çalışanların örgütlenme ve sendikal hakları 
yasal güvence altına alınmalıdır.

Kürt sorunundan kaynaklanan çatışmalar ülkenin gerek insan gerekse ekonomik kaynaklarını tükettiği 
gibi halklar arasındaki barış, kardeşlik ve bir arada yaşama duygusunu zedelemektedir. AKP iktidarının 
açılım paketi bölgede 30 yıla yakın süredir devam eden çatışma ortamını bitiremediği gibi sorunu çözecek 
yaklaşıma sahip olmadığı da görülmüştür. Toplumun en geniş kesimince kabul gören yeni anayasa ülkenin 
yaşadığı bu en yakıcı sorunun çözümü yönündeki talep ve önerileri de dikkate alacak ve barışı kalıcı 
olarak sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

GRİZU
Şilide yaşanan son maden kazasında yeraltındaki işçilerin sağ olarak yeryüzüne çıkarılmaları, 17 mayıs 
2010 tarihinde Zonguldak Karadon üretim bölgesinde meydana gelen grizu faciasında yaşamlarını yitiren 
2 maden işçisinin cesetlerine henüz ulaşılamamasını yeniden gündeme getirmiştir.
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Şilide 700 metre derinlikte mahsur kalan işçilere 60 günde ulaşılmış ve kurtarılmışlardır. Köklü maden 
kültürüne sahip TTK mevcut ve rehabilite edilerek kullanılabilecek kuyuyu dahi onaramayacak duruma 
getirilmiştir. TTK yönetimine siyasi iktidarın yandaşları olma özelliğinden dolayı getirilen bilim ve 
akılcılıktan uzak yönetim tarzı bunu dahi Çinli bir firmaya ihale etmiştir.

Kurumdaki meslektaşlarımız bu 2 işçinin bedenini çıkarabilecek bilgi, birikim ve deneyime sahiptir. Buna 
rağmen bu yöndeki öneriler mevcut yöneticiler tarafından dikkate alınmamaktadır.

TERMİK SANTRALLER

Son yıllarda özellikle Şube etkinlik alanımızda ithal kömüre dayalı termik elektrik santralleri kurulmakta 
yerleşim yerleri yaşanmaz hale getirilmektedir.

Elbette ki enerji üretilecektir. Kalkınan, sanayileşen, üreten bir ülke talebiniz varsa bunun temel kaynağı 
olan enerjinin nasıl üretileceği konusunda da önerileriniz olmalıdır. Doğrudan termik santrallere, nükleer 
santrallere, HES ‘lere karşı olmak doğru bir duruş değildir. Enerji, elektrik olmadan toplum gelişemez, 
üretemez, refah düzeyini yükseltemez, kültürel ve sosyal olarak da yükselemez.

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkenin enerji gereksinimini karşılayamayacağı açıktır. 
Depolanma olanağı bulunmayan elektrik enerjisini güneşten üretme şansınız süreklilik arz etmeyeceği için 
zayıftır. Zira günün belli saatlerinde geceleri hariç olmak üzere üretim yapabilirsiniz. Rüzgar santralleri 
yeterli rüzgar bulunmadığı durumda verimli olarak çalışmaz. Güneş ve rüzgar santrallerinin çalışmadığı 
zamanlarda devreye girecek eşdeğer kapasitede termik santrali üretime hazır durumda sıcak olarak tutmak 
zorundasınız. Sadece güneş ve rüzgar ile enerji gereksinimini sağlayamayız. Termik, hidrolik, nükleer her 
türlü santrali uygun oranda planlayarak, düzgün tasarımla, çevreye en az zarar verecek şekilde ve yerli 
teknoloji kullanarak yapmak gerekir.

Kömür yakan termik santrallerde temiz kömür yakma teknolojileri ile daha verimli ve çevreye daha az 
zarar verecek yeni teknikler gelişti. Akışkan yatak teknolojisi, entegre gazlaştırma, yer altı gazlaştırma ve 
oxy-firing gibi çevreye daha az zarar verecek teknikler dikkatle değerlendirilmeli ve uygulanma olanakları 
araştırılmalı, deniz suyu ile soğutma sisteminin ekolojik dengeyi bozması önlenmeli, toz, kül ve atık 
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gaz emisyonları kontrol altında tutulmalıdır. Yerli yakıtların kullanıldığı yerli mühendislik tasarımları 
desteklenmeli ve bu alanda dışa bağımlılık en aza indirgenmelidir.

Son günlerde ulusal basına da yansıdığı üzere Bartın Amasra’ da HEMA A.Ş tarafından yapılmak istenen 
toplam 2400 MW kurulu güce sahip olacak termik santralin ÇED toplantısı yerel sivil insiyatifler ve 
platformlarca, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla engellenerek sürece müdahil olunmuştur. Zira gerek 
yatırımcı kuruluş ve gerekse devlet yetkililerince adı geçen ÇED raporu oldu-bittiye getirilmek istenmiştir. 
Ortada basit, teknik yanlışlarla dolu bir rapor vardır. Bu rapor dahi yeterince kamuoyunun bilgisine 
sunulmamış, adeta gizlenmiştir.

Bu türden santraller planlanırken toplumsal yarar esas alınmalı, asla özel sektörün kar düşüncesi belirleyici 
olmamalı, yatırımlarda çevreye zarar verilmemesi temel ilke olmalıdır. İthal kömüre dayalı santrallere 
lisans verilmesinde titiz davranılmalı, yerli kömüre dayalı, yerli mühendislik birikimiyle doğru olarak 
tasarlanmış, yerli firmalarca üretilmiş, yerli personelce işletilen santraller tercih edilmelidir.

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

13 Ekim 2010 çarşamba günü Bartın’da Şube Yönetim Kurulu ve öğrenci üyelerimizle birlikte Bartın 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği öğrencileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda Oda 
çalışmaları ve öğrenci üyelik konularında bilgi verildi.
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GALİP AKALIN 
VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

4-5 Aralık 2010 tarihlerinde eski Oda Denetleme Kurulu Üyemiz Galip Akalın anısına voleybol turnuvası 
düzenlendi. Şubemiz, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Çelikelliler Vakfı ve Merkezsporun 
katıldığı turnuvada Şube voleybol takımımız finalde Merkezspora yenilerek 2. oldu. 

GALİP AKALIN ANISINA

VOLEYBOL
TURNUVASI



makina mühendisleri odası
zonguldak şubesi

kasım - aralık 2010 - ocak 2011 • yıl: 9 • sayı: 23  bülten  13

Oda’dan...

43. Dönem
Oda Danışma Kurulu 

İkinci toplantısı yapıldı
“AKP’NİN SEKİZ YILLIK TAHRİBATLARINI ORTAYA KOYACAĞIZ”

43. Dönem Oda Danışma Kurulu ikinci toplantısı, 28 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da 153 Danışma Kurulu 
Üyesinin katılımı ile düzenlendi. Toplantıda Danışma Kurulu üyeleri Oda’nın yedi aylık çalışmalarını ve 
Türkiye gündemini değerlendirdiler. TMMOB’nin özellikle kent sempozyumları ile büyük bir bilgi birikimi 
oluşturduğunu savunan Danışma Kurulu üyeleri, Haziran ayında yapılacak genel seçimlere kadar AKP’nin 
sekiz yıllık iktidarı süresince yarattığı tahribatların bu bilgi birikimleri ışığında ortaya konulması 
gerektiğini vurguladılar.  

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener Oda’nın yedi aylık çalışma programını anlatan 
bir sunum yaptı. Yunus Yener’in ardından konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
Oda çalışmalarına katkı koyan herkesi kutladı ve TMMOB tarafından düzenlenen kent sempozyumlarının 
uygulanan neoliberal politikaların teşhir edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. 

Mehmet Soğancı’nın ardından sırasıyla; Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Oda Onur Kurulu Yedek 
Üyesi Selçuk Göndermez, EİM MEDAK Başkanı Emrah Aydemir, UHUM MEDAK Üyesi Faruk Sevim, Gaziantep 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Peri, Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hadımlı, Samsun 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Naci Erçolak, Konya 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mete Kalyoncu, Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Pekdemir, 
Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alkan, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Birhan Şahin, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdullah 

Çuvalcı, Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Büyükeşmeli, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özsakarya, Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çelik, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Kutlu, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atıcı, Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sadettin Özkalender, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Kocaeli Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Nedim Kara, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik, İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Ertuğrul Bilir, Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdemir, Oda Denetleme Kurulu 
Üyesi Ahmet Eniş, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kazım Umdular, İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Hayati Can ve Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Çervatoğlu söz aldılar.
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“TÜRKİYE’DE BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞİYOR”

İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizde ve dünyada önemli gelişmeler yaşandığını belirten Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, bu gelişmelerin dünyada ve Türkiye’de kapitalizmin yaşadığı 
büyük ekonomik bunalım, G 20 toplantılarında da tanık olduğumuz uluslararası ekonomi ve siyasette 
yeni yapılanma tartışmaları, Türkiye‘nin emperyalizme bağımlılığı, ülkemizdeki yeni rejim yönelimi ve 
otoriter AKP iktidarının uygulamaları olarak özetlenebileceğini kaydetti. Dünyadaki ekonomik bunalımın 
ABD’den Avrupa ve Japonya’ya yayıldığını, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İrlanda, İzlanda gibi birçok 
ülkede devletlerin iflaslarına yol açtığını ifade eden Çakar, Avrupa çapında patlak veren grevlerden 
üniversite ve liselere dek uzanan tepkilerle geniş kitlelerin krizin faturasını sorguladığını ve “sosyal 
adalet” talebini güçlü bir biçimde haykırdıklarını söyledi. İç siyasette ise Oda Genel Kurulu sonrası 
yaşanan en önemli gelişmenin AKP iktidarının pekişmesi ve anayasa değişiklikleri referandumu olduğunu 
işaret eden Çakar, “Diğer yandan en büyük istismar konularından biri olan Kürt sorununda seçimlere kadar 
çatışmasızlığa girilmiş olması, yine ilk sıralarda yer alan önemli bir gelişme olarak kaydedilmelidir. Bir 
diğer önemli gelişme de İsrail’e kafa tutar gibi görünen AKP iktidarının, aslında bölgeye yönelik İran ile 
bir rekabet içinde olması ve NATO’nun füze kalkanı projesinde görüldüğü üzere Türkiye’nin emperyalizme 
bağımlılığının teyit edilmesidir. Ülkemizin böylece büyük güçler arası orta ve uzun vadeli jeo stratejik, 
hatta savaş nedenleri sayılabilecek sorunlar yumağının ortasına atıldığını; AKP iktidarının “komşularla 
sıfır sorun” şeklindeki demagojik politikasının iflas ettiğini söylemek mümkündür. Bu aktüel gündemler 
nedeniyle ekonomik durum, sanayi, tarım, istihdam, işsizlik, emekçilerin durumu gibi konular ise ne yazık 
ki ikinci planda kalabilmektedir” diye konuştu. 

Referandumda Oda’nın Tavrı Netti 

Oda’nın referandumda tutumunun net olduğunu vurgulayan Ali Ekber Çakar, Oda’nın ve TMMOB’nin anayasa 
değişikliklerinin arkasındaki serbestleştirmeci liberal ekonomik zihniyet ile AKP’nin dikta hevesinde 
somutlanan siyasi niyetlerini netlikle gördüğünü ve buna göre tavır belirlediğini savundu. “Referandumla 
ilgili yaptığımız açıklama ve bu konuda şubelerimize ilettiğimiz bilgi ve yorum notları, referandum sonrasını 
da açıklar niteliktedir” diyen Çakar, referandumla ilgili ilk söylenmesi gerekenin anayasa paketinin yüzde 
58 ile kabul edilmesinin AKP’nin siyasi amaçlarına ulaşma olanaklarını genişletmesi olduğunu dile getirdi. 
2002 sonrasında siyasette yaşanan gelişmelerin AKP’nin hükümet olmanın ötesinde aynı zamanda devlet 
iktidarına da yerleşmesiyle sonuçlandığını belirten Çakar şöyle konuştu: “Referandum sonuçları bu durumu 
pekiştirmiş ve Türkiye’yi yeni bir sürece sokmuştur. Bazı liberallerin timsah gözyaşı dökmelerine rağmen 
HSYK seçimlerinin sonuçları buna işaret etmektedir. Düne kadarki iktidar organlarının, yasama ve yargı 
ile diğer iktidar kuvvet organlarının AKP tarafından ele geçirilmesi veya etkisiz kılınması söz konusudur. 
Medyada, Parlamento’da, düzenin bir yerlerinde kendilerine bir yer açmaya ya da mevcut pozisyonlarını 
korumak isteyip emeğe ihanet edenlerin de dahil olduğu türban konusunun bir ‘özgürlük’ sorunu olarak 
sunulabilmesi, ilköğretime kadar inen bir tartışma meşruiyeti sağlaması; Diyanet İşleri’nin toplumun 
yeniden biçimlendirilmesi doğrultusunda rol üstlenmesi ve benzeri gelişmeler; belirttiğim hususlarla 
birlikte Türkiye’de bir rejim değişikliği gerçekleştiğini göstermektedir.”

Ülke Kaynaklarının Talanı Artacak 

Bütün değişikliklerin son 30 yılın yeni liberal ekonomik siyasi süreçlerinin ve 8 yıllık AKP iktidarının tepe 
noktası olduğunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Çakar, referandum sonuçlarının en genel 
anlamda iktidar mücadelesi içindeki siyasi güçlerle sermaye içi güçler arasındaki “sınıf mücadeleleri”nin 
iktidar mücadelesi eksenindeki bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini işaret etti. Bundan 
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sonrasının AKP’nin keyif süreceği bir dönem olup olmayacağının bir mücadele konusu olduğunu savunan 
Çakar, ülke kaynaklarının talanının kuşkusuz artacağını ve süreceğini kaydetti. Talancı politikaların 
kendine yeni alanlar yarattığını ifade eden Çakar, ancak bundan böyle AKP iktidarının uygulamaları ve 
aksi yöndeki dinamiklerle gerilimlerin gelişeceği bir mecranın da söz konusu olacağına dikkat çekerek, 
“Bu noktada ana halka, ekonomik sosyal sorunların nasıl ele alınacağıdır. Sanayi, tarım, enerji, doğal 
kaynaklar, istihdam, işsizlik konularının ülke, halk ve emek lehine bir eksende ele alınıp alınmayacağıdır. 
Kardeşçe bir arada yaşam gerekliliklerinin, örneğin Kürt-İslam sentezi ile çelinip çelinmeyeceğidir. 
Kürt sorunu, İslami egemenliğin bir alanı ya da bir oy deposu olarak mı görülecek yoksa etnik, insani, 
ekonomik sosyal boyutlarıyla ele alınıp, Türkiye’nin yarayan kanasına neşter mi vurulacaktır? Seçimler, 
yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerine giren Türkiye’de bütün bu sorunların nasıl ele alacağı 
aslında bellidir; ama aynı zamanda bir mücadele konusudur. Bu noktada AKP’nin yaptığının, bütün bu 
sorunların taraflarının sesini kısmak, etkisizleştirmek ve yanıltıcı gündemlerle eksen kaydırmak olduğu 
görülmelidir. AKP’nin dikta özleminin kökü buralardadır. Bu nedenle YÖK eliyle üniversiteler karakollara 
dönüştürülmekte, bütün muhalefet dinamiklerinin üzerine gidilmekte, bazı aydın eskilerinin, bazı 
sanatçıların ve gerçekte toplumsal tabanları olmayan ‘yetmez ama evet’ aymazlığındaki marjinal liberal 
sol çevrelerin desteğiyle ‘eski rejim’ eleştirileri üzerinden yeni düzen aklanmaktadır” diye konuştu. 

“Üretim İle İstihdam Arasındaki Bağ Koptu”

Meslek alanlarını doğrudan etkileyen ekonomik sosyal politikalara da değinen Ali Ekber Çakar, Türkiye 
ekonomisinin istihdam, yatırım, üretim, dış talep alanlarında daralma, sermaye hareketlerinin yoğun 
sömürüsü ve aşırı borçlanma ile kilitlenmiş durumda olduğuna dikkat çekti. Bütün krizden çıkma ve 
“büyüme” söylemlerine karşın, gerçekleşen ve öngörülen büyüme oranlarıyla birlikte Türkiye’nin 2008-
2013 dönemi ortalama büyüme oranının yüzde 2,4 olduğunu belirten Çakar, bu oranın Türkiye‘nin de 
içinde yer aldığı “yükselen piyasa ekonomileri”nin gerisinde bir oran olduğunu vurguladı. Aynı dönemde 
bütçe açığının 2007’deki düzeyine gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Çakar, “45 milyar dolayında 
seyreden cari açığın tek karşılanma yolu dış borç ve kredilerdir. Dış borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’ya oranı yüzde 45 civarındadır. İthalatla sağlanan ara malı girdiler ve ham madde bağımlılığı ile 
üretim ve ihracattaki dışa bağımlılık, yapısal özelliğiyle sürecektir. Diğer yandan 2002-2010 dönemi 
büyümesi yıllık yüzde 4,7 ama istihdamda büyüme yüzde 0,2, yani binde ikidir. Üretim ile istihdam 
arasındaki bağ kopmuş durumdadır. 2009’da kamunun sanayi yatırımlarındaki payı yüzde 0,7’ye 
düşmüştür. 2010’da bu alanlarda herhangi bir yatırım söz konusu değildir. Kamu artık üretken olmayan, 
katma-değer yaratmayan ve istihdamı öngörmeyen yatırımları yapmakta, bölgesel kalkınma projelerine 
girmemektedir. Sanayi katma değer ve istihdam olarak son on yılda gerilemiştir. Bölgesel kalkınmada 
bir adres olarak gösterilen kalkınma ajansları yapısal olarak sorunludur; bölgesel kalkınmada başarı 
getirmeyecektir” dedi.

Borçlu Yaşam Toplumun İliklerine İşledi

Esnek yönetim ve serbest yerel dinamikler anlayışına dayandırılan bölgesel kalkınma yaklaşımının kamu 
öncülüğünde gerçekleştirilen ulusal ve merkezi-bölgesel kalkınma düşüncesini tamamen dışladığını 
savunan Oda Başkanı Çakar, yerli ve yabancı özel yatırımcılara en iyi koşullar altında çalışma olanağının 
sunulması için bir araç olduğunu dile getirdi. Bu ajansların küresel rekabeti körükleyen yeni liberal 
uygulamaların aracı durumuna geldiğini işaret eden Çakar, yapısal olarak üretim ve yatırımların 
ağırlıkla Marmara, Ege ve İç Anadolu’da toplandığını, yaratılan katma değerin yaklaşık yüzde 70’inin 
de bu bölgelerde olduğunu ve sanayiyle ilgili önemli bir konu olan devlet destek ve kredilerinde sanayi 
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KOBİ’lerinin öncelikli olarak ele alınmadığını söyledi. 2011-2013 döneminde de kamunun bütünüyle 
sanayiden çekilmesinin ve son kalan şeker sanayi, gıda, elektrik ve doğal gaz ile içki tesislerinin de 
özelleştirilmesinin gündemde olduğunu anımsatan Çakar, işsizliğe ilişkin 2010 tahmini olan yüzde 12,2 
oranının gerçekte yüzde 20’lerde olduğunu, genç nüfus ve kadın iş gücü istihdamının da giderek daha 
fazla gerilediğini, kadınların iş gücüne katılımında Türkiye’nin dünyada 127’nci sırada geldiğini kaydetti. 
Sanayi istihdamının yüzde 20’yi aşamadığını, işsizler kadar banka borçlusu bulunduğunu ifade eden 
Çakar, “Kredili, borçlu yaşam toplumun iliklerine dek işlemiş durumdadır. Başbakan Türkiye’nin ekonomik 
büyüklükte dünyada 16’ncı sırada olduğuyla övünmektedir. Ancak ülkenin kaynaklarının hızla tüketilerek 
küçültüldüğünün; dünyada ekonomide 131’inci sırada, eğitimde 109’uncu, eşitsizlikte 126’ncı, genel 
sıralamada 125’inci sırada olduğu ve yoksulluk sınırında yaşayan insan sayısının 20 milyona dayandığını 
görmezlikten gelmektedir” şeklinde konuştu. 

Türkiye Yapısal Bir Bunalımda

“Kısacası Türkiye, uluslararası dalgalanmalar dışında da yapısal olarak ciddi bir bunalım ve kırılganlık 
içindedir” diyen Ali Ekber Çakar, diğer yandan “Ulusal İstihdam Stratejisi”nin  devreye sokularak 
ilgili yasalarda yeni düzenlemelerin yapılacağı, bu stratejiyle İş Yasası’nın ve ilgili yasaların yine 
değiştirileceği, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılacağı, geçici ve kiralık işçilik 
uygulamasına geçileceği ve özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılacağı uyarısında bulundu. Kıdem 
tazminatlarının kaldırılmasına yönelik adımlar atılacağını belirterek, “bölgesel asgari ücret” uygulaması 
yoluyla asgari ücretin geriletileceğini ifade etti. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımında 
yeni adımlar atılacağını belirten Çakar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Örgütlenmenin sınırlandırılması, 
büyüme masallarıyla emek sömürüsünün yoğunlaşması, sıcak para ve ithalata bağımlılık, kayırıcı partizan 
uygulamaların yoğunlaşması aynı zamanda AKP diktasının geriletilmesine yönelik yeni mücadeleler, yeni 
bir araya gelişler, yeni örgütlenmeleri gerekli kılacaktır.”

PBK’nın Kapsamı Genişletiliyor

Oda çalışmalarına yönelik de bilgi veren Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Asansör Onaylanmış Kuruluşu, 
Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, 
Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Meslek İçi Eğitim Merkezi ve belgelendirme hizmetlerinin, SMM 
hizmetlerinin, mesleki denetim, bilirkişilik-ekspertizlik ve teknik hizmet kontrol ve ölçüm çalışmalarının 
başarıyla sürdüğünü kaydetti. Üye sayısının 77 bin 431’e, öğrenci üye sayısının da 9 bin 944’e ulaştığını 
ifade eden Çakar, Oda bünyesinde 323’ü teknik görevli olmak üzere 590 çalışanın görev yaptığını 
bildirerek şu açıklamalarda bulundu: “Genel Kurul sonrası yedi ayda MİEM’in enstitüye dönüştürülmesi 
için bir Enstitü Çalışma Grubu oluşturduk. Kaynak gözetim personelinin eğitimi ve belgelendirilmesine 
yönelik altyapı hazırlamak, akredite PBK kapsamına çelik kaynakçı, plastik kaynakçı gibi alanları 
eklemek üzere yapılacak çalışmalar için bir Kaynak Çalışma Grubu oluşturduk. MİEM kapsamında Bakım 
Mühendisi ve Tıbbi Cihazlar Mühendis Yetkilendirme kurslarının düzenlenmesi için altyapı çalışmalarının 
tamamlanması için çalışmalar yürütüyoruz. ‘Diğer personel’ bahsinde, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında 
ara kademe teknik elemanlara yönelik eğitimlerin ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımladığı meslek 
standartları baz alınarak uzmanlık alanlarımızda çalışan ara teknik eleman ve diğer personele yönelik 
belgelendirme yapılabilmesi için doğal gaz tesis ve kullanımı, inşaat, liman işletmeciliği ve otomotiv 
olmak üzere dört ana başlıkta PBK’nın kapsam genişletmesinin yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Teknik hizmetlerin paket olarak ücretlendirilmesi üzerine çalışma yapmak üzere kurulan ‘Teknik Hizmetler 
Paket Ücretlendirme Çalışma Grubu’ tarafından ‘Teknik Görevli Hizmet Kılavuzu, Talep Formu ve Ücret 
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Tespiti Genelgesi’ hazırlanmasına çalışıyoruz. Teknik hizmetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamındaki gürültü ve titreşim kontrolleri, yorulma test ve analizleri, kazan kontrolleri ve 
kestirimci bakım çalışmalarında termal kamera çekimleri ile enerji verimliliği kapsamındaki kontrollerin 
merkezileştirilerek yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz.” 

Onaylanmış Kuruluşun ADR’yi Kapsamasına Çalışılıyor

İlgili kurumlara sunulmak üzere mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve periyodik kontrollerde Oda’nın 
alabileceği görevleri tanımlayan bir raporun hazırlanması konusundaki çalışmaların sürdüğünü 
kaydeden Çakar, uluslararası karayolunda tehlikeli maddelerin taşınmasını düzenleyen ADR mevzuatına 
uygun olarak Oda’nın periyodik kontrollerde etkin görev alması, bu alanda çalışacak personele yönelik 
eğitimlerde araç üstyapı ekipmanının imalatı ve ambalajlama süreçlerinde görev alacak mühendislerin 
eğitilip belgelendirilmesinde yetkili kuruluş olmak ve Oda yönetmelikleri kapsamında çalışma yapmak 
üzere “Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve ADR Çalışma Grubu” kurmaya çalıştıklarını ve 
Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (TPED) ile ilgili 
Onaylanmış Kuruluş akreditasyonu çalışmalarının ADR sürecini de kapsamasına çalıştıklarını bildirdi. 
Sanayi ve binalara yönelik enerji yöneticileri eğitimlerinin İstanbul’dan sonra Kocaeli, İzmir ve Ankara 
şubelerinde başladığını, bu eğitimlerin Adana, Samsun, Antalya ve Denizli şubelerinde de yapılması için 
gerekli başvuruların yapıldığını ve hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Son yedi ayda MİEM kapsamında 245 
kurs düzenlendiğini, bu kurslara 4 bin 372 üyenin katıldığını ve 3 bin 633 belge verildiğini açıkladı.

Oda Çalışmaları Kamuoyuyla Paylaşılıyor

Oda Bilgi Yönetim Sistemi’nin daha işlevsel hale getirildiğini ve mekanik tesisatın alt dallarıyla ilgili 
belgelendirmelerin de sisteme dahil edildiğini açıklayan Çakar, MİEM’lerde kurulduğu günden bugüne 
kadar toplam 38 bin 523 üyenin katıldığı kurslar sonucu 76 bin 423 uzmanlık belgesi düzenlendiğini 
kaydetti. Ayrıca Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri kapsamında 1 Mart-1 Kasım 2010 tarihleri 
arasında uzmanlık alanlarına yönelik birimlerde ücretsiz düzenlenen 475 seminer, konferans, panel ve 
söyleşiye 18 bin 221 üyenin katıldığını belirtti. Bu dönemde yayınlara dört yeni kitabın eklendiğini, 
iki kitabın  güncellenerek basıldığını dile getiren Çakar, ilgili kuruluşlara 33 ayrı konuda Oda görüşü 
iletildiğini, TMMOB çalışmalarına aktif katılım sağlandığını, Oda’nın emek ve demokrasi mücadelesinde 
yer almaya devam ettiğini söyledi. 2011-2013 Orta Vadeli Programı’ın Ekim ayında açıklanması üzerine 
programın ilgili bölümlerinin Oda tarafından  yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve hazırlanan 
kitapçığın toplantıya yetiştirildiğini belirten Ali Ekber Çakar, raporda, makro ölçekte meslek alanları 
açısından ülkenin içinde bulunduğu durumun özlü değerlendirmeler eşliğinde görülebileceğini vurguladı. 
Bu dönemde elektrik dağıtım özelleştirmeleri üzerine oldukça nitelikli bir deklarasyon yayınlayarak 
kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade eden Oda Başkanı, gerek dört elektrik dağıtım şirketinin 
özelleştirilmesinin gerekse Başkent Doğalgaz Dağıtımı özelleştirmesinin durdurulması için davalar 
açıldığını dile getirdi. İş sağlığı ve güvenliği, ulaşım ve trafik, demiryolları, deprem, yapı denetimi, 
asansörler, LPG’li araçlar, Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu, nükleer santral, birarada yaşam gereklerini 
sabote eden provakasyonlar, İsrail’in terörü ve anayasa referandumu gibi konularda anlamlı görüşler 
üreterek kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti. 

Üye Profili Araştırması Yapılıyor

Bir yandan ciddi bir kurumsallaşma yaşadıklarına ve önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Çakar, 
diğer yandan günlük işleyişte bazı sorunlar yaşadıklarına vurgu yaparak şöyle konuştu: “Kimi yazılarımıza 
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örgüt birimlerinden doyurucu bilgi akışının sağlanamaması, yanıtların ise usulen verilmiş olması ve 
bazen yanıtsız kalması gibi durumlarla  karşılaşabiliyoruz. Örneğin geçen yıl sonunda yaptığımız krizin 
üyelerimize nasıl yansıdığını tespit amaçlı anketi ayrıntılı değerlendirme fırsatı bulduğumuzda gördük 
ki, bu çalışmaya gerekli özen gösterilmemiştir. Bu nedenle bu çalışmanın sonuçlarını ne Odamıza ne de 
kamuoyuna sunabildik. Yaptığımız işlere dair analitik düşünme, zaman ayırma, emek verme ve Oda çalışma 
program ve ilkeleri ile kurumsal kimliğimize uygunluk oluşturmamız gerektiğini dikkatinize sunmak 
istiyorum. Ön çalışmalarını yeni başlattığımız üye profili araştırması çalışmaları şubelerimize yansıdığı 
zaman, yukarıda belirtilen anlayış doğrultusunda ele alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu 
çalışma ile dünkü ve bugünkü Türkiye, meslek alanlarımızın ve üyelerimizin durumu, Türkiye sanayisi ve 
meslek alanlarımızın hangi yönlere doğru evrildiği gibi önemli konularda kalıcı bir eser ortaya çıkarmamız 
gerekiyor. Bir başka önemli konuya daha değinmek istiyorum. Oda olanaklarının Oda kurumsal kimliğini 
zedeleyecek tarzda kullanılmamasına özen göstermemiz gerekmektedir. Bu bir denetim konusu değil, 
idari ve kurumsal bir sorun olarak ele alınmalı, denetim bu mekanizmanın yalnızca önemli bir uzvu olarak 
tanımlanmalıdır.”

Etkinlikler Kamuoyuna Mal Edilmeli

Oda’nın ulaştığı genişleme ve kurumsallaşma düzeyinin emekten, halktan, meslek ve meslektaştan 
yana tanımlanıp, haksız çıkar ve rekabeti reddeden Oda Çalışma Program ve ilkeleri doğrultusunda 
sürdürülmemesi durumunda aksayan yanlara, işleyişe ve sorunlu noktalara neşter atmanın ihmal 
edilmeyeceğinin herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olduğunu vurgulayan Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, bu çalışma döneminde planladıkları 22 kongre, kurultay ve sempozyum etkinliğinin rutin 
bir içerikle değil, tema zenginleşmesi, mühendislik kriterleri ve çıkarları ekseninde meslek alanlarının 
düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve ülke çıkarlarının kaynaştırılması temelinde yürütülmesi 
gerektiğini vurguladı. Bu etkinliklerin aynı zamanda üyelerle bir araya gelme, Oda politikalarının üyelerce 
içselleştirilmesi ve üyelerle buluşma noktaları olarak da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çakar, 
etkinliklerin sektörel dergilere bir yıl, altı ay, iki ay gibi gereken aralıklarla duyurulması, bu ekinliklerin 
sekreteryalıklarını üstlenen şubeler tarafından çok ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. 
Etkinliklerin duyurulması, kamuoyuna yansıtılması ve mal edilmesinin mutlaka başarılması gerektiğini 
söyleyerek bu konunun etkinlik yürütme kurullarının, sekreterlerinin ve en başta şube yönetimlerinin 
duyarlılığını gerektirdiğini kaydetti.   

AKP’nin Saldırıları Artacak 

TMMOB’nin özelleştirmelerden kentsel yaşama kadar bütün rant politikalarının karşısında durması 
nedeniyle önümüzdeki dönemde AKP’nin TMMOB ve benzeri toplumsal yararı ön planda tutan demokratik 
örgütlere yönelik saldırısını daha da artıracağı uyarısında bulunan Çakar, “TMMOB anayasa referandumunda 
liberal rüzgârlar karşısında eğilmemiş, dik duruşunu sürdürmüş nadir örgütlerin başında gelmektedir. 
Önümüzdeki süreçte, Odamız ve TMMOB’de yaratılan birlik esprisi en üst düzeyde korunmalıdır. Disiplin ve 
dayanışmamızı geliştirmek, TMMOB’ye yönelik olası ani saldırılara karşı hazırlıklı olmak durumundayız. 

Emekten, sanayileşmeden, kalkınmadan, tam istihdam, toplumsal refah, gerçek bir demokratikleşme ve 
bir arada yaşamdan yana çizgimizi korumak, bu yönde aktif görevler üstlenmek, öncelikli görevlerimiz 
arasında olmalıdır. Bu düşünce ve duygularla, geleceğin bizim olduğu bilinciyle sözlerimi tamamlıyor, 
öneri, görüş ve katkılarınızla toplantımızın verimli ve üretken geçmesini diliyor, hepinizi dostlukla 
kucaklıyorum” dedi. 
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Oda Danışma Kurulu toplantısında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda’da 
sekiz yılının geçtiğini, 1994 yılından beri Emin Koramaz, Ali Ekber Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
birlikte bir ekip halinde çabalarını sürdürdüklerini anımsattı. Ali Ekber Çakar’ın konuşmasında bir dünya 
ve Türkiye tablosu çizdiğini, bu tabloda bir meslek örgütünün görev ve sorumluluklarının ne olması 
gerektiğini de ifade ettiğini söyledi.  

1980’lerden sonra yeni dünya düzeni diye ifade edilenin aslında neoliberal iktisat sisteminin bütün dünya 
halkları üzerine bir kabus gibi çöktüğü, sermayenin daha fazla kâr dürtüsünü öne çıkarttığı, insanların 
kültürlerinin, kimliklerinin yok olduğu, yağma ve talana terk edildiği, enerji savaşlarının çıktığı, işgallerin 
yapıldığı bir yeni dünya olduğunu ifade etti. AKP’nin de sekiz yıldır neoliberal iktisat politikalarının 
Türkiye’deki uygulayıcısı, acentesi ve işbirlikçisi olduğunu savunan Soğancı, AKP’nin bu uygulamaları 
kendine yakışır ve gericileştirilen bir atmosferde sürdürdüğünü ve daha fazla bağımlılık, sömürü, talan ve 
daha fazla insanın geleceğinin karartılması noktasında adım attığını kaydetti. 

Füze Kalkanı AKP’nin İşbirlikçilik Belgesi

Yandaş medya ve bütün televizyon kanallarındaki görüntüsüyle füze kalkanı işinin aslında AKP’nin sekiz 
yıl içinde yaptığı en büyük işbirlikçilik belgesi olduğunu vurgulayan Soğancı, “Bunu biz biliyoruz; çünkü 
biz mühendisiz, mimarız, biz hayatın her alanındayız, şantiyedeyiz, bürodayız, sokaktayız, düşünen 
insanlarız. Bu ülkenin yetiştirdiği okumuş çocuklarıyız; kafamız çalışıyor, gözümüz görüyor, hayatın 
içindeyiz. Evet, özgürlükler diye yuttururlar bu ülkede; bu ülkede özgürlük diye yutturdukları, aslında 
üniversitelerdeki başörtüsüdür. Ancak Başbakan’a ses çıkartan çocukların başına da 15 ay ceza keserler. 
Bu ülkede özgürlük diye yuttururlar, ‘Kürt açılımı’ derler; işte KCK Davası’nda çoğu meslektaşımız olan 
-çok sevgili Necdet Atalay da içinde- arkadaşlarımızı hem de ‘Böyle bir dil tarihinde yoktur’ diye abuk 
sabuk kelimelerle, öte yandan TRT Şeş’i ortaya koyarlar. İnsanları yatırırlar uzun süreli, budur onların 
özgürlük vaadi. Ergenekon Davası’nda vardır, ben davaların içeriğine takılmıyorum, bilim insanları, aydın 
insanları masaya yatırırlar. Özgürlük dedikleri, kendi renginden yaratılan bir dünyanın ve bir Türkiye’nin 
özgürlüğüdür, kendilerine olan her şey özgürlükçüdür” diye konuştu. 

Mesleki Denetim Vazgeçilmez Ön Şart

Buna karşı bir siyasal kavga, mücadele ve direniş hattının olması gerektiğini; ama bir meslek örgütü 
olmaları nedeniyle bunun kendilerini aştığını kaydeden Soğancı, insan odaklı bir mesleğin mensupları 
olmalarının kendilerine yükledikleri sorumluluk nedeniyle bu bakış açısının değişebileceğini dile getirdi. 
TMMOB’nin ve MMO’nun 1970’lerde Teoman Öztürk’ün ve arkadaşlarının yol haritasının çizgisinde insandan, 
emekten, halktan yana bir bakışla çalışmalarını sürdürdüğünü, birlikte üreten, birlikte karar alan, birlikte 
yöneten bir yapıyı hep beraber tesis ettiklerini ve insan odaklı, emekten, halktan, yaşamdan, haktan, 
hukuktan, adaletten yana bir bakış açısıyla bütün çalışmaları yarattıklarını vurguladı. “Evet, biz siyaset 
yapıyoruz” diyen Soğancı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kaba anlamda bir siyaset değil yaptığımız; meslek 
alanları üzerinden bilimin ve tekniğin ışığı altında Türkiye’yi tespit ediyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz 
ve bütün bunları bulduğumuz her ortamda yapıyoruz. Meslekiçi eğitim ve belgelendirme çalışmalarını 
düzenliyoruz, çünkü mesleki denetimi vazgeçilmez ön şart olarak görüyoruz. Üye hak ve çıkarları, iş 

“AKP’NİN 
8 YILLIK TAHRİBATINI AÇIĞA ÇIKARTACAĞIZ”
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durumlarının ayarlanmasında elimizden geldiğince hep birlikte çözüm yolları buluyoruz. Tabii ki yaşanan 
bu kabus ortamında, bu gerici atmosferde, insanın yüreğini daraltan sıkıcı atmosferde de özgürlükler ve 
haklar mücadelesinde yürüyenlerin yanında omuz omuza durmaya çalışıyoruz.”

TMMOB’nin “Motoru” MMO

Yedi aylık çalışmayı değerlendirdiklerinde iki tane turnusol bulunduğunu söyleyen Soğancı, bir dönem 
önce Yönetim Kurulu’nu oluşturan insanlara bakıldığında Yönetim Kurulu’nun değişmiş göründüğünü, 
dışarıdan bakan insanların “Makinada yönetim bayağı değişti” dediklerini; ama insanların değiştiğini, 
anlayışın aynı kaldığını belirtti. Turnusolun birinin geçen dönemki çalışmaları olduğunu ifade eden 
Mehmet Soğancı, dönem içinde yapılan çalışmalara bir dönem önceki çalışmalarla bakılması gerektiğini 
dile getirerek, turnusolun birisinin bu olduğunu, başarılı olduklarını, bunun aksini söylemenin yanlış 
olduğunu kaydetti. Eksiklikler, zaaflar ve hatalar olabileceğini; ama toplamına bakıldığında bu yedi 
aylık çalışmanın geçen dönemki yedi aylık çalışmanın üstünde bir çalışma olduğunu savundu. Birlik 
adına teşekkürlerini sunan Soğancı, ikinci turnusolun benzer örgüt olduğunu belirterek, bütün şubeleri 
dolaşan bir kişi olarak Makina Mühendisleri Odası’nın açık ara bir iş yaptığını gördüğünü ifade etti. 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin “motoru”nun Makina Mühendisleri Odası olduğunu vurgulayan 
Soğancı, “1970’ler, 90’larda kırılma noktaları vardır; 98 Demokrasi Kurultayı, 2003 Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı, hep bunların dinamosu Makina Mühendisleri Odası olmuştur. İl koordinasyon kurulları TMMOB 
Başkanı Kaya Ağabey döneminde 21 taneydi, 29‘a çıktı. Şimdi bu örgütte 45 tane il koordinasyon kurulu 
kurulup ve bunlar bir çaba gösteriyorsa, bunun motoru Makina Mühendisleri Odasıdır. 25’e yakın ilde 
kent sempozyumlarını yaptık, bazı illerde ikişer, üçer defa. Şimdi yola çıktık, 20 tane yapacağız; bunun 
dinamosu Makina Mühendisleri Odası ile birlikte o illerdeki TMMOB bütünlüğünün dinamizmidir” dedi. 

AKP’nin Asıl Tahribatı Mühendislik Birikimine Oldu

Hem geçmiş dönem hem de benzer örgütlerle turnusola bakıldığında Makina Mühendisleri Odası’nın 
çalışmalarının başarılı olduğunun altını çizen Mehmet Soğancı, “Mütevazı olmamalıyız, bu konuyu çok 
açık da dile getirmeliyiz. Ancak,  her zaman söylüyorum, yeter mi; yetmiyor sevgili arkadaşlar. Che’nin 
dediği gibi, ‘Gerçekçi ol, imkânsızı iste.’ Yani, gerçeklerimizi, durumlarımızı biliyoruz; örgütümüzün 
yapısını, gelir kaynaklarını, Oda-üye, üye-üye ilişkilerini, merkez-şube ilişkilerini biliyoruz. Bu örgüt, 
kurumsallaşmış bir örgüttür. Bu örgütte siyasetlerimiz, farklılıklarımız, siyasetteki farklılıklarımız bizim 
zenginliğimizdir, bunu biliyoruz; ama yetmiyor sevgili arkadaşlar” diye konuştu. Konya, Kayseri ve 
Antalya’da kent sempozyumlarını yaptırma sorumluluklarının olduğunu savunan Soğancı, Yalova, Artvin, 
Manisa ve Trabzon‘da kent sempozyumları planladıklarını ve yapacaklarını açıklayarak bu sempozyumlara 
sahip çıkılmasını istedi ve şunları söyledi: “Neoliberal yıkımın kentlerdeki görüntüsü, ancak bilimin ve 
tekniğin ışığında o kentten ses çıkartabilir ve söz söyleyebilirsek görünür. Bir büyük Türkiye fotoğrafını 
dört senedir çekmeye çalışıyoruz. 80’li yıllardan beri yaratılan kentlerin yağma ve talana açış projeleri 
hangi noktaya gelmiştir diye kentliyle konuşarak yapıyoruz. Onun için bu proje çok önemli. AKP’nin sekiz 
yıllık iktidarı boyunca insanın boğazını sıkacak derecede yaptığı tahribat, esas itibarıyla bizim meslek 
alanlarımıza, bizim arkadaşlarımıza, mühendislere, mimarlara olmuştur. Benim çağımdaki insanlar bilir, 
‘Kızını ya doktora ver ya mühendise ver’ denirdi. Şimdi gidiyorum bütün öğrenci toplantılarına, bu sözü 
bilmiyor çocuklar, çünkü yok öyle bir şey. O elit tabaka vesaire bu ülkede bitirildi, mühendislik-mimarlık 
hareketi ve birikimi özelleştirmeler belasıyla bitirildi. Kamuda 657 sayılı Yasa gereği mühendis-mimar 
alınmama senesi 17 oldu. Kamunun, kamu denetiminin mühendis ve mimar eliyle yapılma olanağı bu 
ülkede bitirildi. Yapı denetim firmaları özelleştirildi. 300 arkadaş disiplin cezası içinde. LİKAB‘lar haritada 
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özelleştirildi, hayatın bütün alanı özelleştiriliyor. Bu özelleştirme, ‘Parası olan denetim yapar’ moduna 
getiriliyor. Bu açıdan çok önemli; AKP’nin 8 yıllık tahribatını açığa çıkartacağız sevgili arkadaşlar. Hem 
Oda Merkezimizden hazırlayacağız raporu, hem de hiç üşenmeyeceğiz, illerden, o ile dair AKP’nin yaptığı 
tahribatları raporlayacağız. Şubat ayında da hem seçim öncesinde yüzleri görünsün diye kamuoyuna da 
bunları deklare edeceğiz.”

“Mühendisim” Demek Utanılacak Duruma Geldi

TMMOB Genel Kurulunda alınan karar gereği 19 Eylül’ün “TMMOB’de Dayanışma Günü” olduğunu belirten 
TMMOB Başkanı, bundan böyle her 19 Eylül’ün illerde, ilçelerde mühendislerin, mimarların, şehir 
plancılarının dayanışma günü etkinliği haline getirileceğini bildirdi. Bu ülkede “mühendis, mimar, şehir 
plancısıyım” demenin artık neredeyse utanılacak bir duruma geldiği tepkisinde bulunan Soğancı, bu 
ülkede 500 TL maaş alan ODTÜ Makina Fakültesi öğrencisinin “İş buldu” statüsünde olduğunu dile getirdi. 
“Bizim bunu açığa çıkartmamız lazım, mühendislik-mimarlık kelimesine sahip çıkmamız lazım. Onun için 
bu dayanışma günü, bir örgütsel faaliyet olarak yapılacaktır” diyen Mehmet Soğancı, bu dönem Demokrasi 
Kurultayını, Ücretli Mühendis-Mimar Kurultayını ve Kadın Kurultayını gerçekleştireceklerini açıkladı. 44 il 
koordinasyon kurullarının etki alanlarında bu toplantıların yapılmaması durumunda Makina Mühendisleri 
Odası Danışma Kurulunun bundan sorumlu olacağını vurgulayan Soğancı, örgütün kendi dilini açığa 
çıkarmak için yerellerde düzenleme kurullarının bu ay sonu itibarıyla konu başlıklarını getireceklerini ve 
yerel kurultayları yapacaklarını ifade etti. 

Teknoloji Fakülteleri Bir AKP Projesi

Teknoloji fakülteleriyle bu ülkenin vahim bir durumla, bir garabetle, AKP projesiyle daha karşı karşıya 
olduğu eleştirisinde bulunan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, açtıkları davaları kaybettiklerini belirterek 
şu bilgileri verdi: “Teknik yüksekokulları Bakanlar Kurulu kararıyla bir garabet olarak, tümüyle bilim dışı, 
ahlak dışı, vicdan dışı bir şekilde kapatıldı. Ara teknik eleman ya da teknik öğretmen çıkartma, böylesi 
bir mesleğin ülkede çok gerekli olduğuna biz mühendisler, mimarlar inanıyoruz. Mühendislik faaliyeti, 
ara teknik elemanlar olmadan yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Onların da yeterli donanımlara sahip 
olması gerekir. Böyle söylerken, AKP’nin ucuzcu, piyasacı ahlaksız kafa yapısıyla YÖK’e verdiği talimatla, 
bir günlük Bakanlar Kurulu kararıyla teknoloji fakülteleri icat edildi. Bu sene itibarıyla bütün teknik 
yüksekokullar bu ülkede kapatıldı, hepsinin adı teknoloji fakülteleri olarak geçti. Bunların yedi tanesi bu 
dönem, ÖSYM’de son gün bastırdıkları bir kâğıtladır, hiçbir altyapısı yoktur, açığa çıkartıldı ve öğrenci 
alınmaya başlandı. Dava açtık, davalar, yürütmeyi durdurmalar reddedildi. İki sene sonra bu dava nasıl 
şekillenir bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye’de idari yargı bu şekilde AKP’nin ordu, yargı vesaire vesayetine 
ve bunların dizayn edilme projeleri noktasında olduğu için ve anayasada yapılan o değişiklikte gördüğümüz 
yargıya müdahale, yerindelik ilkesinin kaldırılması, yani bu davaların artık lehimize sonuçlanabileceğine 
inancım da kalmadı, açık söylüyorum. Muhtemelen teknoloji fakülteleri bu ülkenin bir gerçeği olacaktır ve 
bu fakültelerden çıkan çocuklar mühendis olarak çıkacaklardır. Teknoloji fakülteleri dekanlarının tamamı 
şu anda mühendis kökenli akademisyenlerden oluştu. Mühendis, mimar, şehir plancısı olarak yılda 25 
bin mezuniyetimiz vardır. Bu teknoloji fakülteleri 21 yerde tamamı işleme başladığında, 4-5 sene sonra 
artı 35 bin insan daha gelecek. Kıbrıs’taki, Girne’deki Mühendislik Dekanları Konseyi’nde, ‘En azından siz 
sahip çıkın, bunlara öğrenci aldırtmayın. Bu ülkede herkesin mühendis olmasına gerek yoktur. Bu ülkenin 
yatırımı, istihdamı, alanı yoktur. Bu ülkenin eğitimleri, fakültelerin yüzde 99’u sorunludur. Asparagas 
üniversiteler ve bölümler vardır. Bu işlere siz de sahip çıkın’ dedim.
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Örgüt Bir “Garabetle” Karşı Karşıya

Van‘da 6 ay sonra yapılacak Mühendislik Dekanları Konseyi’nde bir deklarasyon yaptırtmak için çok gayret 
sarf ediyoruz; ama görünen o ki, Odamızın üye sayısı 5 sene sonra 35 çarpı 5 daha artarak büyür. 10 
sene sonra Birliğin rakamını 1 milyon olarak görüyorduk, bu sayı 2,5 milyon. Böylesine bir garabetle 
bu örgüt karşı karşıyadır. Mühendis olup olmadıkları sorunlu olan bir alanı temsil eden bir örgütün 
meşruiyeti kalmaz, en sıkıntılısı budur. Ne yapacak bu insanlar, ‘Bu insanların temsilcisiyim’ demek neyi 
ifade edecek? Yüzde 25’i meslek dışı işte veya işsiz olan bir topluluğun temsilcisi olamayız bizler, şimdi 
durum o. Jeofizikte yüzde 41‘i meslek dışı işte veya işsiz. Jeofizik Mühendisleri Odası’nın yönetimi, şimdi 
jeofizik mühendislerinin neyini temsil ediyor? Çalışmayan adamın mesleği mi sayılır? Türkiye’de işte 
beyaz kâğıt parçaları üstünde makina mühendisi, endüstri mühendisi, otomotiv mühendisi yazan insan 
topluluğuyla karşı karşıyayız. Bunu bir kampanya dahilinde de bu dönem yürütmeye çalışacağız. Ben her 
zaman diyorum sevgili arkadaşlar, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız; ama şunun da hakkını yememek 
lazım: İyi ki varsınız, olmasaydınız bu işler asla olmazdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara 
yönelik Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri 20 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Odamıza 
bağlı tüm şubelerimizde başladı. 

Odamız; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi düzenleyecek 
uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğiticilere yönelik eğitimlere, eğitimler sonunda yapılacak 
sınavlara, eğitici kuruluşların yetkilendirilmelerine, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği merkezlere ve 
eğitici kuruluşların ve enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanların faaliyetlerinin denetlenmesine 
dair usul ve esasların belirlendiği “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek 
Eğitimlere Dair Tebliğ”de Eğitici Kurum olarak tanımlanmıştı. Bu kapsamda verilecek eğitimlere geçen 
hafta İstanbul ve İzmir Şubelerimizde başlanmıştı. 20 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ise bu eğitimler tüm 
şubelerimizde verilmeye başlandı.   

Bu eğitimlere yönelik olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24-26 
Kasım 2010 tarihleri arasında Odamız teknik görevlilerine verilen eğitime katılım sağlandı. 2-5 Aralık 
2010 tarihlerinde Oda Merkezi‘nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise BEP-TR programına ilişkin 
hususlar değerlendirilerek eğitim altyapısı, ders programı ve notları, örnek uygulamalar ve projeler 
üzerinde çalışılmıştı.

EKB UZMANI EĞİTİMLERİ BAŞLADI
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TMMOB 41. Dönem birinci Danışma Kurulu toplantısı, 27 Kasım 2010 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Ülke gündemindeki gelişmelerin ve TMMOB çalışma programının değerlendirildiği 
toplantıya 313 kişi katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın, TMMOB’nin 41. Dönemin ilk altı ayındaki çalışmaları 
ve yapılması planlanan etkinliklerle ilgili sunumuyla başlayan toplantıda sırasıyla; Mehmet Torun (Maden 
MO), Cengiz Göltaş (EMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Serdar Harp (İMO), Dündar 
Çağlan (JMO), Tores Dinçöz (İstanbul İKK), Fuat Günak (İMO İzmir), Fikri Düşünceli (Bursa İKK), Nevzat 
Ersan (İMO Ankara), Erhan Karaçay (EMO İstanbul), Hayati Can (MMO İstanbul), Murat Taşdemir (ÇMO), 
Ali Hasan Bakır (HKMO İstanbul), Tigin Öztürk (EMO İstanbul), Gültekin Dikilikaya (JMO İzmir), Mustafa 
Altıokka (Adana İKK), Çetin Kurtoğlu (JMO), Hüseyin Atıcı (MMO Adana), Beyza Metin (EMO İstanbul), 
Ercüment Cervatoğlu (MMO Bursa), Orhan Atilla (MMO İstanbul), Haluk Direskeneli (MMO Ankara), Petek 
Ataman (Gıda MO), Semih Oktay (MMO Diyarbakır) konuştular. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın bilgilendirme sunumundan sonra 

yaptığı açış konuşması şöyle: 

“Değerli Arkadaşlar,

Konuşmama, öncelikle geçtiğimiz günlerde 
kaybettiğimiz İMO İzmir Şube Başkanımız Tahsin 
Vergin’i saygıyla anarak başlamak istiyorum. 

Genel Kurulumuzda konuşmamın sonunda, 
TMMOB‘nin bu dönem yapacaklarını üç kelime 
belirleyecektir demiştim: “Mücadele, mücadele, 
mücadele...” Bu dönem her zamankinden daha 
fazla çalışmamız gerekiyor.

Neden?

Genel Kurulumuzda dünyayı, ülkemizi, bu ülkede yaşananları, örgütlülüğümüzü detaylı olarak 
değerlendirmiştik. Genel Kurul sonuç bildirimiz TMMOB’nin döneme ilişkin manifestosudur. Olağanüstü 
Genel Kurulumuzda da bu dönemin yol haritasının kenar çizgilerini belirleyen kararlarımızı aldık ve şimdi 
yürüyoruz. 

Haziran’dan bu yana neler gelişti birkaç cümleyle hatılayalım ve sizlerin yapacakları konuşmalara bir giriş 
yapmış olalım:

“Kapitalizm, kriz sarmalı içerisinde çıkış yolu arıyor. Kapitalistler arası ‘kur savaşlarına’ G-20 Zirvesi 
de çare olamadı. Kapitalizmin asıl krizi olacak sınıf savaşları ile Avrupa sokakları giderek daha fazla 
ısınmaya başladı. Fransa sokaklarında emeklilik yasasına karşı gelişen muhalefet, İngiltere’de öğrenci 
harçlarına karşı eylemler, Yunanistan‘daki toplumsal hareketlilik bunun işareti olarak gelişiyor. 

TMMOB 41. DÖNEM 
1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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ABD’nin, geçtiğimiz yıllarda Irak’ı işgalinin ardından ilan ettiği ‘imparatorluğunun’ ömrü kısa sürdü. 
ABD merkezli kriz sonucunda imparatorluk rüyası da son buluyor. ABD bu yeni dönemde de etkinliğini 
terk etmemek için yeni bir stratejik hegemonyaya yönlenmeye çalışıyor. Lizbon’daki NATO toplantısı bu 
yeni stratejik hamlenin parçasıydı. NATO zirvesinde emperyalizmin yeni soğuk savaşına yönelik planlar 
çerçevesinde, Orta Doğu ve Asya halklarının füze kalkanı ile kuşatılmasına adım atıldı. NATO bir saldırı 
örgütü olarak kapitalizmin dünyanın her yerindeki çıkarlarını korumaya hazırlıyor. 

Türkiye ‘Füze Kalkan Sistemi’nin parçası olarak yeni soğuk savaşta da emperyalizmin ‘ileri karakol ülkesi’ 
olacağını beyan etmiş oldu. Ancak bu durum medyada bir ‘zafer havası’ ile sunulmaya çalışıldı. AKP 
uzunca zamandır ‘komşularla sıfır sorun’ adı altında yürüttüğü politikayla ‘bağımsız bir çizgi’ izlediğini 
ifade ediyordu. ‘Füze Kalkanı’na imza işte AKP’nin turnusolu olmuş ve tarihe yeni bir işbirlikçilik belgesi 
olarak geçmiştir. O zaman, şimdi emperyalizmin yeni stratejik saldırı hamlesi karşısında barışı savunmak, 
aynı zamanda bağımsız bir Türkiye’yi savunmaktır.

AKP, yalnızca bir ileri karakol ülkesi değil aynı zamanda emperyalizmin Orta Doğu’ya yönelik ideolojik-
kültürel savaşının da bir parçasıdır. Küresel sermayenin yönelimleri ile bütünleşmiş bir İslamcılık 
doğrultusundaki gelişmeler sonucunda inşa edilmeye çalışılan ‘yeni Türkiye’ bir model ülke konumundadır. 
Bize tüm bunların açığa çıkarılmasında önemli görevler düşüyor.

AKP iktidarı referandumun ardından ‘ileri demokrasiye’ geçildiğini ilan etmişti. Bu ileri demokrasinin ne 
olduğunu HSYK seçimlerinde ‘yargının ele geçirilmesi’ ile gördük. YÖK talimatnamesi ile üniversitelere 
giren polislerin öğrencilere saldırılarında ve İTÜ’de Başbakan’ı protesto eden gençlere 1,5 yıl hapis cezası 
verilmesi ile gördük. 

Giderek artan bir baskı rejimi kurulurken AKP bunu ‘özgürlük’ olarak takdim ediyor. YÖK talimatnamesi 
ile başlayan türban tartışmaları da üniversiteler özgürleşiyor diyerek sunuldu. Meselenin asıl önemli yanı 
ise devlet eliyle toplumun gericilik dalgası ile kuşatılmasından başka bir şey değildir. Gündelik hayat ve 
kamusal alan din üzerinden düzenlenmeye çalışılıyor. Her tür dini, mistik düşüncenin etkinleştirildiği, 
evrensel aklın, aydınlanma değerlerinin, bilimsel bilginin yerini aldığı bir topyekûn gericilik çağının 
içerisindeyiz. 
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Gerçek özgürlükler alanının genişletilmesi de ancak bu dalgaya karşı durularak sağlanabilecektir. Toplumu 
saran bu dalganın en büyük sonuçlarından birisi insanlığın, kaderine razı gösteren bir suskunluğun 
içerisinde kaybolmasıdır. O yüzden özgürlükler ancak insanların kendi kaderine sahip çıkması, bunun için 
birlikte mücadele etmesi ile sağlanabilir. 

AKP, yeni bir istihdam paketi hazırlıyor. Bu paket, krizi emekçilerin sırtına yıkma paketidir. Esnek ve 
güvencesiz çalışmayı arttırarak daha fazla sömürü ile kendi krizlerini çözmenin yollarını arıyorlar. O 
zaman biz de emekçilerin kurtuluş yollarını arayacağız, bunu yaratmak için mücadele edeceğiz. 

Şimdi tam da öyle bir zamana doğru ilerliyoruz. TEKEL direnişinin birinci yılındayız. O direnişin izleri 
ve öğrettikleri halen tazeliğini koruyor. 6 Kasım’da öğrenciler Ankara’da önemli bir direniş mücadelesi 
içerisinde olduklarını gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunları güçlendirmeye ihtiyacımız vardır. 

Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkanları selamlıyoruz. Derelerin sesini, İnay köylüsünün sesi ile, İnay 
köylüsünün sesini nükleer santral karşıtlarının sesi ile, çevre hareketlerinin sesini YÖK‘e karşı ve özerk 
demokratik üniversite isteyen gençliğin sesi ile, kadınların sesini Kürtlerin sesi ile, Alevilerin sesi ile, 
hepsini birden direnişin simgesi TEKEL işçisinin sesi ile birleştirme zamandır.

Daha fazla sömürme hırsı ile insanca yaşam talebinin uzlaşması mümkün değildir. Bu uzlaşmaya gerek 
de yoktur. Biz insanca yaşam talebi etrafında ülkemizin geleceğini kuracak bir yol yaratma mücadelesi 
içinde olanlarla omuz omuza yürüyeceğiz.

Yolumuz uzun sevgili arkadaşlar, işimiz çok. Durmak, duraklamak yok. Hepimize kolay gelsin.”

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın 

TMMOB Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşma şöyledir: 

“Sayın Birlik Başkanım, 

Sayın TMMOB Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, 

Makina Mühendisleri Odası adına hepinizi saygı ve dostlukla 
selamlıyorum. 

41. Dönem Çalışma Programını, ülke gündeminde bulunan örgütümüzü 
ilgilendiren gelişmeleri ve TMMOB örgütlülüğüne düşen görevleri 
değerlendireceğimiz bu toplantının verimli sonuçlar oluşturmasını 
diliyorum. 

Daha işlevsel, etkin bir TMMOB işleyişine yönelik önerilerin açıklıkla paylaşılması gereken bu toplantıda, 
örgütsel zeminimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. 

Son anayasa değişiklikleri referandumu da göstermiştir ki, TMMOB, neoliberalizm ve AKP karşısında 
sarsılmayan nadir demokratik kitle örgütlerinin başında gelmekte ve AKP iktidarının hedefleri arasında 
yer almaktadır. 

Değerli Meslektaşlarım, 

ABD’nin yayılmacı savaş politikaları ülkemizin de içinde olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır. NATO “Füze 
Kalkanı Projesi” yakıcı bir konudur ve ABD, AB, NATO merkezli emperyalist faaliyetlerin bir aracı olduğu 
açıktır. 
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Toplumcu, demokrat, yurtsever güçlerin on yıllardır yürüttüğü emperyalizme bağımlılık ilişkilerine son 
verilmesi mücadelesini, ekonomiden siyasete ve füze kalkanı projesine dek bütünlük içinde yükseltmemiz 
gerekiyor.

Değerli Arkadaşlar, 

Ekonominin sıcak para ile çevrilir olması, üretimin ve ihracatın aşırı ithalata bağımlı kılınmış olması, 
bütçelerin ve bütün kaynakların borç-faiz ödemelerine endekslenmesi, bütün faturasının çalışanlara 
ödettirilmesi, aynı zamanda sosyal bunalımlara ve haklı toplumsal tepkilere neden olmaktadır. 

Avrupa kadar olmasa da ülkemizde bir tepki birikimi yaşandığını ve AKP’ye karşı oluşan, oluşabilecek olan 
emekçi halk dinamiklerini iyi görmek gerekir. 

TEKEL işçilerinin, direnişleri ile güvencesiz çalışma koşullarına dair Türkiye‘yi aydınlattıklarını; • 

Doğrudan ve dolaylı vergilerin, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, su hizmetleri ve gıda fiyatlarındaki • 
artışlar ile talan uygulamalarının tarımsal alanlara, ormanlara, derelere kadar uzanması sonucu 
hoşnutsuzlukların arttığını; 

Üniversite gençliğinde, henüz azınlık da olsa, geleceklerine ve ülkelerine sahip çıkma eğiliminin • 
oluştuğunu; 

Bir toplumsal-sınıfsal uyanışın eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. • 

Kısaca, önümüzdeki dönem; emek eksenli politikaların güç kazanmasına katkı sağlayacak dinamikleri 
oluşturabilecektir. Bizim yerimiz de kuşkusuz burasıdır.

Değerli Meslektaşlarım, 

Kürt sorununda gelinen aşama iyi değerlendirilmek zorundadır. Yıllardır kan, şiddet ve gözyaşı üreten, 
toplumumuzu birbirine yabancılaştıran, ırkçı kalkışmalara yataklık eden bu sorunun barışçıl demokratik 
yollardan çözümü konusunda tüm çevreler üzerlerine düşen sorumluluğu almalıdır. 

AKP iktidarının sorunu tasfiye, asimilasyon, tutuklamalar gibi baskı politikaları ve bölgede gericiliğin 
yayılmasına yönelik çabaları karşısında emeğin ve barışın talepleri birbirine daha fazla yaklaşmalı; TMMOB 
bu perspektifi işlemelidir.

Değerli Arkadaşlarım, 

Üniversiteler bu dönemde AKP iktidarının uygulama laboratuvarları haline dönüştürülmüştür. YÖK’ün 
ele geçirilerek baskıcı, piyasacı karakterinin sürdürülmesi, okullarda polis alanları açılması ve türbanın 
serbestleşmesini içeren kararlar bu bağlamda düşünülmelidir. 

Parasız eğitim; özerk, bilimsel, demokratik üniversite; sağlıklı, güvenli barınma ve ucuz ulaşım isteyen 
öğrencilere zorbaca saldırılırken, kampuslar, idareler ve polisin cemaatçi örgütlenmeleri desteklendiği 
alanlar haline dönüştürülmektedir. 

AKP’nin iktidar olduğu günden bu yana istismar aracı olarak kullandığı türban sorununun bir “özgürlük 
alanı” olarak sunulmaya çalışılmasına karşı durulmalı; iktidarın ve piyasanın üniversitesine karşı halkın, 
bilimin üniversitesini yaratma mücadelesine destek olmayı sürdürmeliyiz.
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Değerli Arkadaşlarım, 

Referandum süreci ve sonrası, AKP’nin nasıl bir yol izleyeceğini göstermiştir. Bu nedenle önümüzdeki 
süreçte bizleri ve toplumu nelerin beklediğini tahmin edebiliyoruz. 

Referandum aynı zamanda kimi “sol, sosyalist” çevre ve kişilerin maskesini düşürme işlevini de görmüştür. 
Bu çevreler özünde sınıf mücadelesini reddederek AKP’ye yedeklenmiştir. 

Referandum sürecinde yürütülen tartışmalar, solda ideolojik billurlaşmaya da hizmet etmiştir. Kimin 
emekçi halkın, kimin AKP’nin ve düzenin yanında yer aldığı bu sayede görülebilmiştir. 

Referandum ile iktidarın eli güçlenmiştir. Saldırı yasaları sıradadır. 

TMMOB’nin bu süreçte görevleri ve sorumlulukları da artmıştır. Saldırıların karşılanabilmesi için emek 
ve meslek örgütleriyle birlikte toplum katmanlarını ve üyelerimizi aydınlatmalı, örgütleme çalışmalarını 
genişletmeliyiz. 

Emeğin bütün dallarının haklı talepleri üzerinden mücadele çağrısı yapmalıyız. Bilimsel disiplinler, 
mesleklerimiz üzerinden örgütlenmeyi hızlandırmalıyız. Mücadele içerisinde var olan güçlerle ittifakları 
genişletmeliyiz. Başta KESK ve DİSK olmak üzere sendikalara son zamanlarda yerleşmiş olan liberal anlayış 
ile aramıza mesafe koymalı; onların doğru politikalara yönelmesi için üzerlerinde basınç oluşturmalı; yeni 
mücadele ve direniş merkezleri oluşturarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Yerellerde 
emek ve demokrasi güçlerinin de yer aldığı, AKP saldırılarına karşı güçlü yerel direniş merkezlerinin 
örgütlenmesine önderlik yapmalıyız. 

Birliğimizin bu dönem içinde gerçekleştirmeyi planladığı demokrasi kurultayı, ücretli mühendis, mimar ve 
şehir plancıları ve işsizlik kurultayı, kadın kurultayı, AKP‘nin meslek alanlarımız ve haklarımız üzerindeki 
tahribatı etkinliği, öğrenci üye kurultayı ile kent sempozyumları çok önemli etkinliklerdir. 

Makina Mühendisleri Odası olarak bu etkinliklere bütün gücümüzle destek olacağız. 

TMMOB’nin gerek meslek alanlarımızın korunması, gerek azgın sömürü koşullarına karşı mücadele ve 
gerekse Türkiye’nin toplumsal ölçekte demokratikleşmesi mücadelesine yapacağı önemli katkılar, bu 
etkinliklerle daha da artacaktır. 

Danışma Kurulumuzun, ülkemizin eşitlik, özgürlük, demokrasi gereksinimleri doğrultusunda TMMOB’ye 
güç vermesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle 6 Kasım 2010 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Ülkemizin en karanlık dönemini yaratan 12 Eylül askeri darbesinin ilk icraatlarından birisi muhalefetin 
itici gücü olan üniversitelerin ve üniversite gençliğinin bütünüyle denetim altına alınması ve bu durumun 
sürekliliğinin sağlanması amacıyla 6 Kasım 1981’de YÖK’ü kurmak olmuştur.  

YÖK yasası ile birlikte üniversitelerde bir yıkım süreci başlatılarak öncelikle kadrolar hızla değiştirilmiş, 
üniversitelerde bilimsellik ve akademik özgürlük tamamen yok edilmiş, birçok öğretim görevlisi ve kamu 
çalışanı 1402 sayılı Yasa’yla üniversite dışına itilmiş, düşünce ve ifade özgürlüğünün önü kesilerek 
bilimsellikten uzak ve toplumsal sorunlara sessiz bir öğrenci kitlesi yaratılmak istenmiştir.

BİZ YÖK’SÜZ BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ!



makina mühendisleri odası
zonguldak şubesi

28  bülten  kasım - aralık 2010 - ocak 2011 • yıl: 9 • sayı: 23

TMMOB’dan...

YÖK, baskı ve denetim görevinin yanı sıra 12 Eylül ile birlikte uluslararası sermayenin istemlerine uygun 
olarak ülkenin yeniden şekillendirilmesi sürecinde üniversitelerin yeniden yapılandırılması görevini de 
üstlenmiştir. YÖK’ün kuruluşu ile birlikte özel üniversiteler kurulmuş, kamu üniversitelerinde de harçlarla 
paralı eğitime geçilmiştir.

Üniversitelerimiz 29 yıldır 12 Eylül rejiminin ürünü olan YÖK’ün baskısı altındadır. 

Uluslararası sermayenin her şeyi metalaştıran neoliberal politikaları, eğitimi de metalaştırarak öğrencileri 
müşteriye, üniversiteleri ise sermayenin gereksinimleri doğrultusunda eğitim yapan, sermayeye elaman 
yetiştiren merkezlere dönüştürmek istemektedir.

Neoliberal politikaların uygulayıcısı olan AKP İktidarının elinde yeniden yapılanan Yükseköğretim Kurulu 
bir taraftan bu politikaları eğitim alanında hayata geçirirken, bir taraftan da baskı görevini yerine 
getirmektedir.

Son olarak YÖK kurulduğu günden bu yana gösterdiği performansı da aşarak, işi üniversitelerde karakol 
kurdurmaya ve “sivil”lerin bulundurulmasına kadar vardırmıştır.

Özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculuğunu kimselere bırakmayan, toplumu 12 Eylül ile hesaplaştığını 
iddia ettiği Anayasa değişiklikleri ile oyalayan AKP İktidarı, üniversitelerin içine kurdurulmaya çalışılan 
karakolları, “özerk üniversite, parasız eğitim” talepleri nedeniyle gözaltına alınan; fişlenen öğrencileri 
görmezden gelmekte, üniversitelerimizin geleceği olan akademisyenlerin iş güvencesini yok ederek 
bilim insanlarını işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bırakmakta, sınırlı aktardığı kaynaklarla üniversiteleri 
sermaye ile doğrudan ilişki kurmaya zorlamaktadır.

12 Eylül rejimiyle hesaplaşmak demek; YÖK ile hesaplaşmak demektir.

YÖK ile hesaplaşmak;

YÖK’ün tamamen bütün kurumları ile birlikte kaldırılmasıdır;• 

Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin yapılandırılması uygulamalarından • 
vazgeçilmesidir;

Toplumsal eşitsizliğin her çeşidini sürekli ve sistemli olarak üreten eğitim yapısının terk • 
edilmesidir;

Üniversitelerin özerk ve demokratik bir anlayış temelinde yeniden düzenlenmesidir; • 

Üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine katılmalarının güvence altına • 
alınmasıdır;

Baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla dolu eğitim programlarından vazgeçilmesidir.• 

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak biz;

Eğitimin parasız olduğu bir üniversite istiyoruz.

Öğretim üyelerinin, çalışanların, öğrencilerin, tüm söz ve karar süreçlerine katıldığı, eğitim kadrolarının 
ekonomik koşullarının, insanca yaşayabilecekleri, hak ettikleri seviyede, zamanlarını tamamen öğretime 
ve araştırmaya ayırabilecekleri düzeyde olduğu bir üniversite istiyoruz.

Bilim ve teknolojinin üretildiği ve üretenin teşvik edildiği bir üniversite istiyoruz.

Emeğe, insan haklarına saygılı barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu özerk-bilimsel-demokratik bir 
üniversite istiyoruz.

Biz YÖK‘süz bir üniversite istiyoruz.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Üyelerimizden...

ÜYELERİMİZDEN HABERLER 

BAŞSAĞLIĞI

34127 sicil numaralı üyemiz Yalcin Dalgic’ın babası,• 
23598 sicil numaralı üyemiz Suat Onder’in kayin validesi,• 
62680 sicil numaralı üyemiz Ersan ATAMAN • 
40934 sicil numaralı üyemiz Abdulkadir Okur’un babasi • 
20067 sicil numaralı üyemiz Nusret Kara’nın annesi • 

vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.

HOŞGELDİN BEBEK

Bartın İl Temsilciliğimiz Sayman üyesi Olcay KELEŞ’in 05.10.2010 

tarihinde Elif adında kızı dünyaya geldi. Küçük Elif’e Sağlık ve uzun 

ömürler dileriz.

ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ

SİCİL NO ADI SOYADI BRANŞI MEZUN OLDUĞU OKUL

81124 İSMAİL UYSAL MAKİNA MÜHENDİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİ.

81284 GÜRKAN MESCİ MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

81404 UĞUR MADAN MAKİNA MÜHENDİSİ BALIKESİR ÜNİ.

81616 ALİ TOPRAK MAKİNA MÜHENDİSİ ERCİYES ÜNİ.

81627 ZAFER YÜKSEL MAKİNA MÜHENDİSİ ULUDAĞ ÜNİ.

81626 METİN KURU MAKİNA MÜHENDİSİ BALIKESİR ÜNİ.

81628 MEHMET DİNÇSOY MAKİNA MÜHENDİSİ SELÇUK ÜNİ.

81812 İBRAHİM DEDE MAKİNA MÜHENDİSİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

81945 ATİLLA MUMCULAR MAKİNA MÜHENDİSİ BALIKESİR ÜNİ.

82244 ERAY GEMRİK MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

82243 İSMAİL KAYABAŞI MAKİNA MÜHENDİSİ ERCİYES ÜNİ.YOZGAT

82341 MURAT SELMANLI MAKİNA MÜHENDİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİ.

82526 UTKU KARAMAN MAKİNA MÜHENDİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

82649 HAMZA AYDIN MAKİNA MÜHENDİSİ SAKARYA ÜNİ.
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• Teskon 2011 programı 5 sempozyum, 8 seminer, 17 kurs, 4 atölye çalışması ve 1 panelin 
hazırlık çalışmaları ile tamamlanmak üzere.

Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde “Enerji; Dünden Daha Az” ana 
temasıyla gerçekleştirilecek olan 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi`nin başlamasına az bir zaman 
kaldı. 

Teskon, 1993 yılından bu yana sempozyumları, seminerleri, konferansları, atölye çalışmaları, panelleri, 
bildirileri, forumları, sabah toplantıları ve sosyal etkinlikleriyle, sektördeki etkinlikler içinde çıtayı her 
seferinde yukarı taşımayı amaçlayarak kongre programı çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kongrede kurslar, yeterli talep oluşması durumunda düzenlenecektir. Bu nedenle 18 Mart 2011 
tarihine kadar kurs kayıtlarınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Teskon 2011 bu yıl 270 bildiri özeti ile bildiri katılımında rekor sayıya ulaştı. Gelen bildiri özetleri ve 
yoğun etkinlik programı, 10. kez düzenlenen Teskoǹ un ulaştığı boyutun en güzel ifadesi oldu.

Kongreye yurt dışından bina enerji simülasyon programları konusunda dünyadaki en önemli isimlerden 
Prof. Dr. Jan Hensen davet edildi. Prof. Dr. Jan Hensen “Bina Enerji Performansı” konusunda bir sunum 
gerçekleştirecek. 

13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında, İzmir‘de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilecek 
10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+sodeks Fuarı̀ na sektörümüzün tüm ilgililerini, 
mühendis ve mimarlar ile sektörde faaliyet gösteren firmaları davet ediyoruz.

Kongre hakkında detaylı bilgiye http://teskon.mmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SEMPOZYUMLAR

1. Binalarda Enerji Performansı 

2. Bina Fiziği 

3. İç Hava Kalitesi 

4. Termodinamik ve Tesisat 

5. Soğutma Teknolojileri

SEMİNERLER

1. Jeotermal Enerji 

2. Konfor ve Ekonomi 

3. Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler 

TESKON 2011, 
ZENGİN BİR İÇERİKLE 

KATILIMCILARIYLA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR
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4. Bacalar 

5. Yenilenebilir Enerji Destekli Sistemler, Isı Pompaları 

6. İstanbul İstinye Park Projesi‘nin Projelendirme, Uygulama, İşletme Açısından Değerlendirilmesi 

7. Sözlü İletişim - Diyalog Yönetimi 

8. Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri

KURSLAR

1. Temel ve Uygulamalı Psikrometri 

2. Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri 

3. Mutfak Havalandırması 

4. Akustik Tasarım 

5. Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi 

6. Soğuk Depo İşletmesi 

7. Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri 

8. HAP (Hourly Analysis Program) 

9. Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları 

10. Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma 

11. İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları 

12. Sistem Seçimi 

13. Su Şartlandırma 

14. Nemlendirme Tekniği ve Uygulamalar 

15. Kurutmanın Temelleri 

16. Konutlarda Doğalgaz 

17. Sanayide Doğalgaz

PANEL

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulamaları

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

• Tesisat Mühendisliği Eğitimi

• Yapı Denetimi

• Genç Mühendislerin ve Sektörün Sorunları

• Kamu İhale Kanunu


